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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وال  ،وال يفير  يييه ،ما أشرنا إليه سابقًا من أن هذا الشهر العظييم المبياري ينب ين أن يسيت   علىنعود إلى التأكيد 

النيايع منهيا كتعلييم العليم وال بيا  عليى كتيا  ذليي مة يقطعون ييه العالئق بميا يين ، يإذا كان خيار هذه األيضيع
لكيين شييهر  ييهييا يسييحة  لإلنسييان أن يأخييذيالمسييألة شييهر، ويبقييى ميين السيينة أحييد عشيير شييهرًا،   ،-عييو و يي -هللا 

عليى أميور دينيه  و يد أرير ذليي يين العانية ،وأ ب  عليى هللا بديد  ،تفرغ ييه من  ميع عالئقه يأي إنسانواحد، 
ودعيل الحا ية إليى أن  ،لكن مرلما أشرنا أيضًا سيابقًا، أنيه إذا ا تضيل الحا ية لحوظ ودنياه، والتوييق الظاهر الم

 اهيد يين رمضيان،  -علييه الديالو والسيالم-ييالنبن  ،يواو  النسان أعما  العامة لتو ف مدالح المسلمين علييه
 ييين رمضييان، المقدييود أن ييين الظييروا العادييية التيين ال تقتضيين أن ولييم يلييوم المسيي د، ودعييا النيياا إلييى دييين هللا

وخييال بربييه ال  ، يييرهب يييروك كفايييال إذا رأع العابييد  ييد  امييل واألمييور العاميية ،يييواو  النسييان هييذه األمييور العاميية
دي يقتي ،ال شيي أنيه عليى خيير عظييم، وعليى هيدي  يويم ،وتفيرغ ليذلي لمنا ياو ربيه ،سيما ين ليالن العشير وأيامهيا

 وسلفها الدالح. ،ين ذلي بنبن هذه األمة
))ال يييوا  لسيياني رطبييًا  ، مالومييًا للييذكر والشييكروينب يين مرلمييا أشييرنا سييابقًا أن يكييون طاليي  العلييم علييى ذكيير وشييكر

  سبيح والتحميد والتهلي  والتكبير.ال نة  يعان، غراسها التو  بذكر هللا((
 الوميييييييييييييييييييييييان الفيييييييييييييييييييييييانن بيييييييييييييييييييييييذا ميييييييييييييييييييييييا تشيييييييييييييييييييييييا     أو ميييييييييييا سيييييييييييمعل بأنهيييييييييييا  يعيييييييييييان يييييييييييياغرا

 

: سييبحان هللا وبحمييده مائيية مييرو المقدييود أن التسييبيحة الواحييدو ي ييرا لييي بهييا شيي رو ييين ال نيية، وميين  ييا  ييين يييوم
ن كانل مر  وبد البحر  ال إليه  إال هللا  : ا ، ما تكلف شن ، ومن ين د يقة يا إخوانتقا   حطل عنه خطاياه وا 

وهو على ك  شن   يدير، عشير ميرال كيان كمين أعتيق أربعية  ،يميلوله الحمد يحيى و  ،وحده ال شريي له الملي
وحط عنيه مائية خطيئية، وكيان يين حيرو  ،كت  له مائة حسنة ،، ومن  الها مائة مرو أعتق عشرومن ولد إسماعي 

))ميا  :يقيو  -علييه الديالو والسيالم-من الشيطان، المقديود أن المسيألة يسييرو عليى مين يسيرها هللا علييه، النبين 
 "إنه لم يتوضأ إال دلى ركعتيين"يعنن بالاًل، يسأله عن سب  ذلي يقا :  نعليي(( ف  ش  ال نة إال سمعل خ  دخلل 

لكيين أيضييًا الحرمييان ال نهاييية لييه، ينفييق النسييان ويقضيين النسييان األو ييال  ، يعنيين مييا تكلييف شيين  األمييور سييهلة
لن ركعتييين حييا  تفريطييه دون و ييود ذلييي، حييا  أو أراد أن يديي ،والقييا ، يييإذا أراد أن يقييرأ  ييو اً  الطويليية ييين القييي 

وبعضييكم  يير  النسييان يييذه  ييين األو ييال الفاضييلة وييين  ،التفييريط بينييه وبييين ذلييي، وأنييتم تالحظييون وتشيياهدون 
لميياذاأل ألنييه لييم يتعييرا علييى هللا ييين الرخييا ،  يه يير القيير ن طييو   عيياناألميياكن الفاضييلة ليتفييرغ للعبييادو لكنييه ال ي

ذا ذهي  إليى ا ، ال ألمياكن الفاضيلة يرييد أن يقيرأ القير ن يين ييوم كميا كيان علييه السيلف أو يين ريال ، كيالالعيام، وا 
: المسيألة ويقيو  ))من حج يلم يري  ولم يفسق ر ع من ذنوبيه كييوم ولدتيه أميه(( يمكن، ويسمع الحدي  الدحيح

و د ير  ين أو يال  ،نولكن ه  يستطيع أن يسكلأل ه  يعان على السكولأل ال يمك أربعة أيام، لن أتكلم بكلمة 



ذه  إليييه، ولييو بييال وا ، ورأيييل شخدييًا ييين العشيير األواخيير ميين يييمييا تيسيير لييه أحييد و الرخييا ، إن لييم ي ييد أحييدًا 
وظياهره الديالق  بي  أن يقيو : أسيت فر هللا، أسيت فر هللا، أسيت فر هللا، شي   ال ييوا   ،رمضيان بعيد ديالو الديبح

إخيوو، انقطيع ريم عياد ريم انقطيع ريم عياد إليى أن انتشيرل الشيما، وتكلم إلى أن انتشرل الشما، هذا الحاد  ييا 
وعلى هيذه الحاليةأل بعيك  ،يه  مر  هذا يليق بمسلم ه ر أهله ووطنه وتعرك لنفحال هللا أن يكون بهذه الدفة

هيذا ضير  مين يقيو : الناا إذا سمع ما يذكر عن السيلف، عين سيلف هيذه األمية مين عبيادو وتيالوو ال يديد ، و 
 -وهلل الحميد-ويو يد انن  ،لكن لو  ربه مرو لنفسيه و يد األمير ميسيور  هذه مبال ال ،ليا بدحيح الخيا ، هذا

من يعان على ذلي ويقرأ القر ن ين رال  ين األيام العادية، يضاًل عن أيام المواسم، مو ود، مع أنه يؤدي  مييع 
 الرخيا  يعرييي يين الشيدو، ال أكرير وال عاط ، المسألة مسألة تويييق، وتعيرا عليى هللا يينإنسان ما هو  ،ما عليه

أعانييه، أعانييه علييى أمييور دينييه ودنييياه، ت ييد أمييور الييدنيا ماشييية علييى أحسيين مييا أ يي ، وميين الت ييأ إلييى هللا بدييد  
ويتبييع  ،ويييوور المرضييى ،يكييون، يييداوم الشييخل مييع النيياا ميين رمييان إلييى رنتييين أو ميين رمييان وندييف إلييى رنتييين

لكيم يقيرأ رييل بيذلي، وليه دروا يوميية، وميع ذال ناوو يين المسيا د التين ع على الدلوال على لر ، ويحال نائو
وهذا مو ود، مين هيذا وهيذا، وليه نديي  مين  ييام الليي ، المسيألة مسيألة تويييق،  ،القر ن إما ين سبع أو ين رال 

انن  شييبا كرييير ميين ال، و ال حييدود لييه، والحرمييان أيضييًا ال نهاييية لييه، ت ييد النسييان ينشيي   بالقييي  والقييا توييييق 
 ،لين مشيوار، اذهي  إليى خالتيي :عندهم شن  من الخل  ين التدور، إذا  ا  من دراسته أو من عمله  اليل أميه

طلي  العليم وأنيل : أنيا مشي و ، أييو ليون أأو إلى يالنة أو إلى عالنة أو إلى السو  لقضيا  بعيك الحا ية يقيو 
وهييو م ييرد مييا يدييلن العديير يضيير  " كييل العلييمالشييايعن يقييو : لييو كلفييل بشييرا  بدييلة مييا أدر تييأمريننن بكييذا، 

هذا خل ، خل  ين التدور، ومع ذلي يو د هيذا عنيد إلى ندف اللي ، البوري واحد من ومالئه عند البا  يرك  
  .بعك األخوو، مو ود، يعنن ما ينكر

ذا أردل أن تختبير  العابيد اليذي ييانظر أيهميا أخيف عليى  لبيي المتيدين نفسيي يال شيي أن ال نية حفيل بالمكياره، وا 
، يعنين م السية ما أخف على  لبيأل اختبير نفسييأو الذي يأتن لي بالنكل والسواليفأل أيههللا، يعيني على طاعة 

هن النفيوا، من يعيني عليى طاعية هللا ال شيي أنهيا رقيلية، لمياذاأل ألن ال نية حفيل بالمكياره، والنيار حفيل بميا تشيت
أدييحا  النكييل والطرائييف، والروحييال وال يييال، ميين أيسيير األمييور يقييو  حفييل بالشييهوال، ت ييد أخييف النيياا ظيي  

ينتبيه لنفسيه  بي  أن يؤخيذ عليى طالي  العليم علييه أن  م،تبير  لكن إذا  يا ل الوا بيالشما  وال  نو ،  : مشيناله
ولكن يعان على ذليي عنيد الحا ية، شيخل ميا عيرا بالعبيادو يين و يل الديحة إذا ميرك ميا يكتي  إال ميا  غرو 
يعليى النسيان  ،إليخ(( ...ودحتي  ب  مرضييهرمي،  ب  شبابي  ب  خما:))اغتنم خمسًا  عمله دحيح، كان ي

))موضيع سيو  أحيدكم مين واليدنيا  دييرو، وال تسيوع شين ، ليسيل شين  ب اني  انخيرو،  ،أن ي تنم هيذه األنفياا
))ليو كانيل اليدنيا تيون اليدنيا هيذهأل أييو  ال نة خير من الدنيا وما ييها(( ))ركعتا الف ر خير من الدنيا وما ييها((

النسيان  يعنين عليى و نية الكياير(( ،))الدنيا سي ن الميؤمن عند هللا  ناق بعوضة ما سقى كاير منها شربة ما ((
يعلينييا أن نعنييى بهييذه األميير،  ،وتنتهيين ،شييهر سيينةو شييهر  ،ألن المسييألة يييوم يييوم أن يسيي ن نفسييه، ويييو يدييير 
 ، وهللا المستعان.-عو و  -ضة نروك بها النفوا على طاعة هللا ونتخذ من هذا الشهر الكريم ريا

 وهو يصلي فهل تبطل صالته؟  قلصخرج من فمه رجل : ليقو



ن لفظه لم تبط  دالته.  نعم إن ابتلعه بطلل دالته، وا 
 بحفظ المختصرات الفقهية المذهبية؟ هل تنصحنييقول: 

شييرحنا ييين مناسييبال كيفييية اليييادو ميين هييذه المختدييرال  ،يعنيين مريي  هييذا الكتييا  ومريي  الييواد ومريي  دلييي  الطاليي 
حايظية ميا يكلفيه الحفيع، يعنين كيون النسيان إذا سيئ  أ يا  بقيو  أهي   يضي نعم اليذي عنيده  ،طال  العلميعنن 

، ائيةشيإنرو العلميا  وبيين مين يفتين بعبيارال العلم بعبارو أه  العلم تسمعون الذين يفتون، ه  يستوي من يفتن بعبيا
ونوديين الخييوان بهييا ييين التفقييه  ،نشييرحها هييذا وهييذاأل ال يسييتوي هييذا وهييذا، يضيياًل عيين كييون الطريقيية التيين يسييتوي 

وأكرير مسيائ  رغيم أهميية هيذا  ،ونودين بيالواد ألنيه أ ميع مسيائ  ،على هذه المختدرال أن يكون هذا المختدير
 ،يتديور هيذه المسيألة تديور د ييق الكتا ، يأتن إلى الكتا  يي عله خطة بحي ، يبيدأ بالكتيا ، المسيألة األوليى،

أو لييا بديحيحأل أهيم شين  يتديور المسيألة،  ،ويعرك تدوره على ما ين الشيروق، ليواييق هي  تديوره ديحيح
ألن الشيروق، كتي  الفقهيا   يد ينقليون اللفيع  ، ويتأكد منها يين كتي  السينة رم يبح  عن دلي  المسألة ين الشروق

يين الديحيح، والحيدي  اليدار طنن مين البيهقين و  يخر يون وليون يين العيوو  يد ينو المر وق ويتركيون اللفيع اليرا ح، 
ريم بعيد ذليي  ،مسيألة، ريم يعيرا دليي  المسيألةالتديور ية، يعنين يين المرا يع األديلي ييتأكد من دليي  هيذه المسيألة

ن رييم يييواون بييي ،ودلييي  المخييالف ،لكييم ينظيير ميين خييالفعلييى القييو  بهييذا القييو ، رييم بعييد ذ ينظيير ميين وايييق المؤلييف
عليييى طالييي  العليييم أن يعنيييى  :األدلييية إذا كانيييل لدييييه أهليييية المواونييية والنظييير، وحينئيييذ يعمييي  بيييالرا ح، حينميييا نقيييو 

بالمتون الفقهية، لييا معنيى هيذا أن هيذه المتيون دسياتير، ال يحياد عنهيا، دسياتير ملومية ال ي يوو الخيرو  عليهيا، 
مليوم ما أنيل أنل و دول،  د يو د ييها  و  مر وق، لكنها ين ال ملة معتمدو على ن : هذه أ وا  بشر ال، نقو 

ن ، يبهيا ونعميل باتباع القو  المر وق، إن كيان هيذا القيو  اليرا ح مين خيال  اليدلي  كيان مر يوق اعمي  بيالرا ح وا 
تديور العليم تديورًا ال أ يو  كياماًل يواتري المر وق، بهذه الطريقة إذا انتهى النسان مين كتيا  كامي  ال شيي أنيه 

 ،، وهييذه طريقيية م ربيية ونا حيية، يطاليي  العلييم عليييه أن يعنييى بهييذا األميير يييإذا تفقييه علييى هييذه الطريقييةاً لبيييإنمييا أغ
والطيالع عليى  ،وأ يوا  أهي  العليم ،-علييه الديالو والسيالم-وسينة نبييه  ،وليه تعامي  ميع كتيا  هللا ،ودار له ييد

إن شيا  هللا - ن عليوم انلية، تخير  عيالم، ميبعد أن يحدي  ميا يكفييه مين العليوم األخيرع  ،مذاه  يقها  األمدار
تفقيه مين الكتيا  والسينة،  :لكنهيا طريقية أحسين مين التخيبط، بعيك النياا يقيو  نعم هذا الطريقية متبعية ، -تعالى

لكيين كيييف تتفقييه  مدييادر تشييريعية إال الكتييا  والسيينة أديياًل الكتييا  والسيينة مييا ييييه أحييد يختلييف ييين أن مييا عنييدنا 
كيييف تتفقييه ميين الكتييا  والسيينةأل الكتييا  والسيينة ييهييا الناسييخ وييهييا المنسييو ، ومتييى  ألوأنييل مبتييدا، طاليي  مبتييدا

أنل مليوم بفهيم السيلف، كييف يطالي  بالتفقيه مين الكتيا   ألومتى تشوا ه  هذا منسو  أو ال ألتطلع على الناسخ
يييه الرديال،  غمين كلي  أيير  ت  الكال ، ريم يخير  مسدسيه يميا ر هوالسنة من يقرأ ين كتا  السنة با  األمر بق

، أيو يسوي هيذاأل كييف يتفقيه مين الكتيا  والسينة مين يفهيم نسخ األمر بقت  الكال  :، با رم من ال د درا بكرو
  .هذا الفهم

ميا تديلن الحيائك، أييو  :يعنن الحائك تدلن، والناا يقولون  ))ال يقب  هللا دالو حائك إال بخمار(( :أ و 
درا أل أد تديلن الحيائك، مري  هيذا يقيو  ليه تفقيه مين الكتيا  والسينةيعنين ال بي ))ال يقب  ديالو حيائك((لونأل 

يهيم يهيم أهي  العليم، ريم بعيد ذليي األدي  الكتيا  والسينة ومعتميد أهي  ، وأوتيأد  بيأد  أهي  العليم ،كت  أهي  العليم



 ال تسييلم ميين أ ييوا  مر وحيية  العلييم علييى الكتييا  والسيينة، نعييود ونكييرر أن هييذه الكتيي  التيين هيين ميين تييأليف البشيير
وأدلييتهم يتبييين بييإذن هللا الييرا ح  ،والنظيير ييين أ ييوا  المخييالفين ،لكنهييا بالطريقيية التيين شييرحناها واالسييتدال  لمسييائلهم

والمر وق مع االهتمام بفتياوع العلميا  الموريو ين المعاديرين  ألن ييهيا مين المسيائ  والنيواو  ال دييدو ميا ال يو يد 
لكنيه تخيريج طالي  عليم ال بيد أن  ، يفهميه النياا كلهيم عديرين كت  المتقدمين، وأيضًا دي ل وكتبل بله ية ال

 يكون على المتون، ال بد أن يكون على ال ادو،  ادو أه  العلم.
 لحافظ ابن حجر على األحاديث؟يقول: ما رأيكم بأحكام ا

 هييو ،لكنييه ليييا بمعدييوم ، ومعرييية وخبييرو ودربيية الحييايع ابيين ح يير إمييام ميين أئميية هييذا الشييأن، ولييه إطييالع واسييع
 لكن الدابة غالبة. ، يخطئ ويدي  ك يره

 من الولي الذي يصوم عنه؟يقول: 
  .وهللا أعلم، وما أشبه ذلي، لده وأخيهع من ولده ووا، يدوم عنه من يتبر عمن يتبر 

 ودحبه أ معين. ودلى هللا وسلم وباري على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى  له
 
 


